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Ve Starém zákon? je p?íb?h, který nejlépe znázor?uje, co znamená být zachován díky Boží moci. Najdeme ho v 1.
Královské, v šesté kapitole.
Syrský král Benhadad vyhlásil Izraeli válku a vytáhl proti n?mu s obrovskou armádou. Jak vojsko postupovalo,
?asto si povolával do svých soukromých komnat vále?ného poradce, aby naplánoval strategii pro další den. Ale
prorok Elíša díky p?sobení Ducha svatého neustále posílal izraelskému králi podrobnosti o pohybu každého
nep?átelského oddílu. Elíšovo varování n?kolikrát zabránilo porážce Izraelit?.
Benhadad zu?il a svolal své služebníky. „Ukažte mi toho zrádce! Kdo vyzrazuje naše plány izraelskému králi?“
Jeden z jeho služebník? ?ekl: „Nikdo, m?j pane králi; ale Elíša, který je prorokem v Izraeli, ?íká izraelskému králi
tvá slova“ (2.Královská 6,12).
Benhadad ihned vyslal ozbrojence, aby Elíšu zajali. V noci p?itáhli do Dótanu a obklí?ili m?sto ve snaze starého
proroka p?ekvapit. Ale Elíš?v sluha se brzo ráno probudil a uvid?l, jak „vojsko s ko?mi a vozy obkli?ovalo m?sto.“
Celý vyd?šený b?žel za Elíšou a ptal se ho, co budou d?lat. Elíša odpov?d?l: „‚Neboj se, protože s námi je jich víc
než s nimi.‘ Potom se Elíša modlil: ‚Hospodine, otev?i mu prosím o?i, aby vid?l!‘ Tu Hospodin otev?el mládenci
o?i a on uvid?l horu plnou koní a ohnivých voz? okolo Elíši“ (2.Královská 6,16-17).
Elíša, stejn? jako žalmista, obstál v krizové situaci a dokázal ?íci s naprostou jistotou: „Nebojím se davu
desetitisíc?, kte?í kolem proti mn? se kladou“ (Žalm 3,6).
Kéž se modlíš jako Elíša: „Pane, otev?i mé o?i, abych vid?l hory plné koní a ohnivých voz? Hospodina zástup?!“
Milovaní, existuje nad?je! Hospodin zástup? je s námi. On jediný nás zachová. Nedovolí, aby jeho d?ti uklouzly
nebo upadly. Drží nás ve své dlani. Bu? si jist, že je dnes s tebou, aby t? chránil, vedl a ob?erstvil novým
zp?sobem.
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